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PODSTAWA PRAWNA: 

Podstawa prawna: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). . – art.47 ust.1 pkt 5 i art. 98 ust. 1 pkt 16 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. u. z 2019 r., poz. 325) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 z późn. zm.) 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego 

przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. WSDZ opiera się na założeniu, że wybór ścieżki rozwoju zawodowego jest 

procesem, na który składają się wiedza na temat samego siebie, zawodów, szkół oraz rynku pracy. 

Realizatorami doradztwa zawodowego w szkole są: 

Dyrektor:  

● odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;  

● współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;  

● wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego w szkole, a instytucjami 

zewnętrznymi;  

● zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;  

● organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i 

przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.  

Doradca zawodowy:  

● określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001148/O/D20191148.pdf
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001591/O/D20171591.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001591/O/D20171591.pdf


● pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

● prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu;  

● wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym;  

● prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;  

● systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli związane z realizacją działań z zakresu orientacji 

zawodowej i doradztwem zawodowym;  

● planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z realizacją działań z zakresu orientacji 

zawodowej i doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;  

● gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;  

● organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą efektywność prowadzonych działań związanych z 

doradztwem zawodowym;  

● współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym;  

● wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;  

● gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym; 

● współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z 

otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego.  

 

Wychowawcy:  

● określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  



● eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i 

doradztwa zawodowego;  

● włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;  

● realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na zajęciach z wychowawcą;  

● wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;  

● współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;  

● współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z orientacja 

zawodową i doradztwem zawodowym.  

 

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkola):  

● określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

● eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i 

doradztwa zawodowego;  

● współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;  

● przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych;  

● prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;  

● organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze;  

● współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym.  

 

Specjaliści:  

● określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  



● włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;  

● współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla 

uczniów;  

● włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z 

pracy specjalisty);  

● współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym. 

Nauczyciele - wychowawcy w świetlicy szkolnej:  

● włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej;  

● organizują w sali kąciki zawodoznawcze; 

● rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów;  

● wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. 

Nauczyciel - bibliotekarz:  

● współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z orientacją 

zawodową i doradztwem zawodowym;  

● opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;  

● włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego.  

Inne osoby zatrudnione w szkole.  

Pielęgniarka:  

● współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym;  

● udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów;  



● organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych 

do zawodów wybieranych przez uczniów.  

Sojusznicy – sieć współpracy  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wsparcie merytoryczne dla szkół, stanowią: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki 

doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i centra kształcenia praktycznego. Jednakże szkoła dodatkowo pozyskuje partnerów 

wspierających działania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym. Są to instytucje, placówki, firmy, które mogą być 

angażowane w działania kierowane do trzech grup adresatów: uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP):  

● diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;  

● udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery;  

● prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego;  

● konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. opracowań WSDZ);  

● prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych;  

● tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym.  

Ośrodki doskonalenia nauczycieli (ODN) – zadania:  

● organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem 

zawodowym; 

● tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym;  

● przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.  

Biblioteki pedagogiczne - zadania:  

● udostępnianie szkołom informacji o usługach doradczych w regionie, wydarzeniach, konferencjach i szkoleniach z zakresu doradztwa 

zawodowego;  



● wspieranie nauczycieli - bibliotekarzy w pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu informacji edukacyjno-zawodowych;  

● gromadzenie i udostępnianie doradcom zawodowym i nauczycielom publikacji z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;  

● współorganizowanie wystaw i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego. 

Szkoły ponadpodstawowe (szkoły programowo wyższe) - zadania:  

● udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat oferty edukacyjnej i zawodowej oraz zasad rekrutacji, itp.;  

● prowadzenie laboratoriów, wykładów i warsztatów rozwijających zainteresowania uczniów;  

● organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym; 

● organizowanie Dni Otwartych dla uczniów. 

Centra kształcenia praktycznego (CKP) - zadania:  

● organizowanie dla uczniów lekcji zawodoznawczych;  

● współorganizowanie konkursów zawodoznawczych;  

● organizowanie dla uczniów zajęć rozwijających ich zainteresowania i pasje;  

● współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym;  

● informowanie uczniów ostatnich klas o możliwości odbywania zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych.  

Urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej - zadania:  

● informowanie o zmianach i trendach na lokalnym i krajowym rynku pracy;  

● przedstawianie prognozy zapotrzebowania wśród pracodawców na pracowników;  

● udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych;  

● współorganizowanie przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego;  

● udzielanie informacji dotyczących rynku pracy za granicą;  

● udostępnianie publikacji m.in. na temat sytuacji na rynku pracy;  

● współorganizowanie spotkań informacyjno - doradczych, np. dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy.  



Cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze - zadania:  

● udostępnianie informacji o organizacji praktycznej nauki zawodu w rzemiośle;  

● wyszukiwanie pracodawców (rzemieślników, u których uczniowie w przyszłości mogą realizować praktyczną naukę zawodu). 

Ochotnicze hufce pracy (OHP) - zadania:  

● prowadzenie zajęć przygotowujących do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej oraz dalszego planowania kariery;  

● prowadzenie warsztatów;  

● wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach doradczych;  

● umożliwianie udziału w różnych szkoleniach uczniom, którzy z rozmaitych powodów nie ukończyli szkoły podstawowej w 

przewidzianym terminie; 

● diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych;  

● udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.  

Pracodawcy- zadania:  

● aranżowanie spotkań przedstawicieli firm z uczniami, rodzicami i nauczycielami;  

● organizowanie wycieczek zawodoznawczych do firm;  

● przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami zawodów ona temat specyfiki pracy w wybranym zawodzie lub na wybranym 

stanowisku pracy;  

● sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno - zawodową, bazę dydaktyczną szkoły.  

 

Adresatami podejmowanych działań są: uczniowie, wychowawcy, specjaliści oraz rodzice. 

Zadania podejmowane w ramach WSDZ mają charakter działań planowych i są one koordynowane przez szkolnego doradcę zawodowego. 

Przewidywanym rezultatem działań WSDZ jest nabycie przez uczniów umiejętności podejmowania ważnych decyzji w sprawie wyboru miejsca 

pracy, sposobu podnoszenia swoich kwalifikacji do ewentualnej decyzji o zmianie zawodu przy odpowiednim wsparciu rodziców i nauczycieli. 



PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

I. Cel ogólny 

Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych, wyboru szkoły ponadpodstawowej zgodnej z 

zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz do roli pracownika we współczesnym rynku pracy. 

II. Cele szczegółowe 

Uczniowie: 

● doskonalenie umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowania właściwych relacji społecznych; 

● pomoc w poznawaniu samych siebie; 

● uświadomienie czynników pomagających i przeszkadzających w procesie uczenia się; 

● umożliwienie prezentacji swoich zainteresowań, pasji i talentów; 

● przygotowanie uczniów do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym świecie – kształtowanie proaktywnych postaw,  

● poznawanie samego siebie,  

● analizę informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy,  

● poszerzanie własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,  

● kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy,  

● rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie.  

● zapoznanie uczniów ze specyfiką wybranych zawodów. 

Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania 

ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki, przy wsparciu doradcy zawodowego.  

 

W obszarze POZNANIE SIEBIE i ZASOBY WŁASNE uczeń:  

● rozpoznaje swoje zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);  



● charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy;  

● określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji.  

W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY uczeń:  

● wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody;  

●  zna drogi zdobywania wybranych zawodów;  

● uzasadnia znaczenie pracy z życiu człowieka;  

● porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.  

W obszarze RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE uczeń: 

● charakteryzuje strukturę systemu edukacji ; 

● analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia;  

● analizuje znaczenie uczenia się przez całe życie. 

W obszarze PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI uczeń:  

● określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów;  

● planuje ścieżkę kariery, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów;  

● identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery. 

TEMATY ZAJĘĆ KLASA VII:  

Przed zajęciami zaplanowano pogadankę z uczniami na temat doradztwa zawodowego w szkole – „Czym jest doradztwo?” Po niej następuje cykl 

tematycznie uporządkowanych zajęć.  

1. Jaki jestem? Oto jest pytanie. Moje mocne i słabe strony.  

2. Wszyscy jesteśmy zdolni – moje zdolności i zainteresowania.  

3. Rozwijam skrzydła – poznaję siebie. Osobowość zawodowa.  

4. Dlaczego ludzie pracują? Poznajemy zawody.  



5. Motywacja jest ważna!  

6. Co warto wiedzieć o zawodach – turniej wiedzy.  

7. Świat zawodów – te już znamy.  

8. Ścieżki kształcenia – moja przyszłość (Vademecum talentu). Tworzymy własne portfolio.  

9. Kwalifikacje i kompetencje jak klocki Lego.  

10. Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej. Grupowy trening twórczości.  

TEMATYKA ZAJĘĆ KLASA VIII:  

1. Zawody wokół nas. 

2. Marzenia do spełnienia. 

3.Rzemiosło- alternatywa dla młodych zawodowców. 

4. Nowe zawody na rynku pracy. 

5. Informacje w zasięgu ręki- czyli poznaję ofertę szkół ponadpodstawowych Pleszew- Jarocin. 

6. Informacje w zasięgu ręki- czyli poznaję ofertę szkół ponadpodstawowych Ostrów Wlkp.- Kalisz. 

7.Co gwarantuje mi szkoła. Kwalifikacje i kompetencje. 

8. Jak wybrać szkołę? 

9.Kim chce zostać w przyszłości? 

10. Co dwie głowy to nie jedna. Kto może mi pomóc w wyborze szkoły i zawodu? 

Program będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022 w klasie VII i VIII w wymiarze 10 godzin.  

Realizując Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, na gazetce zawodoznawczej od września 2021 do czerwca 2022 wyeksponowana 

zostanie specyfika zawodów: 

Wrzesień: Zawody z obszaru medyczno-społecznego. 

Październik: Zawody rolniczo-leśne z ochrona środowiska. 



Listopad: Zawody z obszaru mechanicznego. 

Grudzień: Zawody administracyjne i usługowe. 

Styczeń: zawody elektryczno- elektroniczne. 

Luty: zawody z obszaru turystyczno- gastronomicznego. 

Marzec: zawody artystyczne. 

Kwiecień: zawody budownictwo i architektura. 

Maj: zawody z obszaru mechanicznego II. 

Czerwiec: zawody administracyjne i usługowe. 

Dodatkowo odbędą się spotkania z doradcą zawodowym z PPP w Pleszewie oraz pracownikiem Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w 

Pleszewie dla klasy VII i VIII. 

RODZICE: 

1.Punkt konsultacyjny każdy poniedziałek w godz. 13
30

 15
30

 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie ul. Słowackiego 14 (II 

piętro). 

2. Konsultacje z doradcą zawodowym w szkole zgodnie z ustaleniami z pracownikiem PPP w Pleszewie. 

3. Spotkanie z doradcą zawodowym na temat: „Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły, zawodu”/lub online. 

4. Włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem poprzez zapraszanie ich jako przedstawicieli różnych 

zawodów na spotkania z uczniami w klasach/ lub online 

5. Informowanie rodziców o ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych w okolicy oraz o zasadach rekrutacji do tych szkół. 

IV. Formy i metody pracy: 

● wycieczki; 

● spotkania z przedstawicielami zawodów; 

● udział w przedsięwzięciach lokalnych, np. targi szkół, wycieczki do firm; 



● zajęcia lekcyjne; 

● spotkania ze specjalistami; 

● filmy; 

● pogadanki; 

● realizacja projektów. 

Przewidywane efekty: 

Uczniowie: 

● umieją pracować w grupie oraz kształtować relacje społeczne; 

● znają swoje możliwości pomocne w wyborze ścieżki zawodowej; 

● wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty; 

● posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia. 

Wychowawcy i specjaliści: 

● znają potrzeby i zasoby uczniów; 

● wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do specjalistów; 

● znają strukturę szkolnictwa; 

● w różnych sytuacjach dydaktycznych prezentują informacje dotyczące preorientacji zawodowej. 

Rodzice: 

● są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”; 

● znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu; 

● znają strukturę szkolnictwa. 

Ewaluacja: 

● obserwacje; 



● rozmowy z rodzicami; 

● rozmowy z uczniami; 

● analiza efektów pracy; 

● analiza dokumentacji. 

 

 

Plan realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

Publiczne Przedszkole w Taczanowie Drugim 

grupy przedmiot 

 

treści z zakresu preorientacji 

zawodowej 

realizowane w ramach wychowania 

przedszkolnego 

temat lekcji termin 

realizacji 

imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

Biedronki 

Żabki 

Pszczółki 

Motylki 

Wychowanie 

przedszkolne 1. Poznanie siebie 

Dziecko: 

1.1 określa, co lubi robić; 

1.2 podaje przykłady różnych 

zainteresowań; 

1.3 określa, co robi dobrze; 

1.4  podejmuje działania i opisuje, co 

z nich wyniknęło dla niego i dla 

1.Jesteśmy samodzielni – dziecko 

wymienia swoje mocne strony, jest 

dumne ze swoich osiągnięć. 

2. W czym jesteśmy dobrzy – drzewo 

naszych umiejętności – burza mózgów. 

3.Poznajemy się lepiej – autoprezentacje. 

4.Numery alarmowe - poznajemy pracę 

policjanta, strażaka, ratownika i lekarza. 

wrzesień 

 

 

 

 

wrzesień 

 

 

wrzesień 

 

 

 

wrzesień 

Alicja  Pawlik 

Justyna 

Płonka  

Anna 

Tyrakowska 

Ewa Spalony 



innych; 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Dziecko: 

2.1 odgrywa różne role zawodowe w 

zabawie; 

2.2 podaje nazwy zawodów 

wykonywanych przez osoby w jego 

najbliższym otoczeniu i nazwy tych 

zawodów, które wzbudziły jego 

zainteresowanie, oraz identyfikuje i 

opisuje czynności zawodowe 

wykonywane przez te osoby; 

2.3  wskazuje zawody zaangażowane 

w powstanie produktów codziennego 

użytku oraz w zdarzenia, w których 

dziecko uczestniczy, takie jak wyjście 

na zakupy, koncert, pocztę: 

2.4  podejmuje próby posługiwania się 

przyborami i narzędziami zgodnie z 

ich przeznaczeniem oraz w sposób 

5.Uczymy się dbać o swoje zdrowie  - 

poznajemy pracę pielęgniarki i lekarza. 

6.Na straganie - praca sprzedawcy. 

7. Wybierzmy się w podróż - zawody 

związane z podróżowaniem.  

 8. Moja rodzina - zawody naszych 

rodziców.  

9. Zawód sportowiec. 

10.I gra muzyka! - zawód muzyk. 

9. Malarz obraz maluje, rzeźbiarz postać 

wyczaruje. 

10.Kto jest kim w teatrze? 

11.Kto to jest astronauta? 

12.Podróżujemy dookoła świata- 

podróżnik. 

 

 

 

 

październik 

 

październik 

 

 

 

listopad 

 

grudzień 

 

styczeń 

 

luty 

 

luty 

 

luty 

 

marzec 

 

marzec 

 

 

kwiecień 



twórczy i niekonwencjonalny; 

2.5 opowiada o sobie w grupie 

rówieśniczej; 

  

3. Rynek edukacyjny i uczenie 

się przez całe życie 

Dziecko: 

3.1  nazywa etapy edukacji (bez 

konieczności zachowania kolejności 

chronologicznej); 

3.2  nazywa czynności, których lubi 

się uczyć; 

 

4. Planowanie własnego rozwoju 

i podejmowanie decyzji 

edukacyjno-zawodowych 

Dziecko: 

4.1  opowiada, kim chciałoby zostać; 

4.2 na miarę swoich możliwości 

13.Co to jest prognoza pogody? - praca 

meteorologa. 

14. Pośród multimediów - kto to 

informatyk, programista, grafik 

komputerowy? 

15. Z wizytą w bibliotece - praca 

bibliotekarza. 

16. Jak powstaje książka?  

17. Jest tyle ciekawych zawodów na 

świecie. Kim będę, kiedy dorosnę? 

18. W ogrodzie -poznajemy zajęcia 

ogrodnika. 

19. Co słychać w gospodarstwie? - w 

pracy z rolnikiem. 

Odgrywanie różnych ról zawodowych 

podczas zabaw. 

 

 

wrzesień/ 

kwiecień 

 

 

maj 

 

maj 

 

maj 

 

 

czerwiec 

 

 

czerwiec 

 

 

cały rok  

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 



planuje własne działania lub działania 

grupy rówieśniczej poprzez 

wskazanie pojedynczych czynności i 

zadań niezbędnych do realizacji celu; 

4.3  podejmuje próby decydowania  w 

ważnych dla niego sprawach, 

indywidualnie i w ramach działań 

grupy rówieśniczej. 

Gromadzenie informacji na podstawie 

codziennych obserwacji i doświadczeń 

związanych z pracą ludzi z najbliższego 

otoczenia dzieci.  

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z 

emocjami i trudnościami pojawiającymi 

się podczas współpracy z innymi w 

sytuacjach zadaniowych. 

cały rok 

 religia -jak pomagać ludziom, troska , 

opieka, poświęcenie (rolnik, 

pielęgniarka strażak, policjant). 

Troskliwy Pasterz cały rok Liliana 

Grochowicka 

 

 j. angielski -zawody naszych bliskich, 

nauczyciel, 

My family, my teacher  Drosdowska 

Weronika 

 

 

 

 

 



Plan realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim 

Plan realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego orientacja zawodowa klasa I 

przedmiot treści z zakresu orientacji 

zawodowej realizowane w 

ramach nauczanego przedmiotu 

temat dnia termin 

realizacji 

imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

edukacja 

wczesnoszkolna 

praca lotnika Mój tata. Poszerzenie wiedzy na temat pracy 

lotnika. 

październik Hanna 

Matuszczak 

świat zawodów; poznanie, 

wyszukiwanie informacji o  

zawodach 

Wypowiedzi na temat różnych zawodów na 

podstawie materiału zdjęciowego. Swobodne 

wypowiedzi dzieci na temat pracy zawodowej ich 

rodziców. 

 Hanna 

Matuszczak 

praca budowlańca  Swobodne wypowiedzi uczniów na temat terenów 

budowy oraz zawodów ludzi związanych z pracą na 

budowie. 

 Hanna 

Matuszczak 

praca ekspedientki Wypowiedzi dzieci na temat ich uczestnictwa w 

zakupach oraz przestrzegania zasad kulturalnego 

zachowania się w sklepie. Poszerzenie wiedzy nt 

 Hanna 

Matuszczak 



pracy ekspedientki. 

praca leśnika Poznanie podstawowych zadań i pracy leśnika.  Hanna 

Matuszczak 

praca policjanta, lekarza Numery alarmowe i nauka sposobu korzystania z 

nich. Poszerzenie wiedzy na temat pracy policjanta, 

lekarza. 

 Hanna 

Matuszczak 

język  angielski nauczyciel Okres bezpodręcznikowy- wprowadzenie do kursu. 

Obowiązki nauczyciela. 

 W. 

Drosdowska 

zawody moich bliskich My family - słownictwo związane z najbliższą 

rodziną. 

 W. 

Drosdowska 

kucharz Food- nazwy produktów spożywczych warzyw i 

owoców. 

 W. 

Drosdowska 

pracownik zoo Animals- nazwy zwierząt w zoo.  W. 

Drosdowska 

sprzedawca My clothes - nazwy ubrań.  W. 

Drosdowska 

religia nauczyciel, kucharka, Dziękuję Bogu za moją szkołę. wrzesień L. 



sprzątaczka, woźny Grochowicka 

religia ogrodnik, rolnik, projektant 

terenów zielonych 

Poznaję wszechmoc Boga. 

Odkrywam Boga w pięknym świecie. 

październik L. 

Grochowicka 

 

Plan realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego orientacja zawodowa klasa II 

przedmiot treści z zakresu orientacji 

zawodowej realizowane 

w ramach nauczanego 

przedmiotu 

temat dnia termin 

realizacji 

imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

II 

edukacja 

wczesnoszkolna 

praca policjanta 

 

Wypowiedzi na temat bezpiecznego uczestnictwa w 

ruchu drogowym i stosowania się do jego zasad oraz 

przepisów – na podstawie filmu, wysłuchanego wiersza 

i przeczytanego tekstu informacyjnego.  

wrzesień V. Chróściak 

 praca ogrodnika 
Wypowiedzi na temat jesiennych darów sadu i ogrodu. 

Głośne czytanie tekstów informacyjnych.  

wrzesień V. Chróściak 

praca ornitologa 
Poznawanie ptaków wędrownych i przyczyn ich 

wędrówek. Wyszukiwanie w atlasach informacji i 

wrzesień V. Chróściak 



ciekawostek na temat ptaków opuszczających Polskę na 

czas zimy.  

praca rolnika  
Czytanie tekstu informacyjnego o pracach jesiennych 

na polu, poznawanie pojęć związanych z rolnictwem i 

nazw maszyn rolniczych. 

październik V. Chróściak 

praca leśnika 
Rozpoznajemy drzewa liściaste i iglaste – obserwacje 

przyrodnicze w terenie. Głośne czytanie tekstu 

informacyjnego. Wypowiedzi na temat znaczenia 

drzew. 

październik V. Chróściak 

praca lekarza/pielęgniarki 
Nauka udzielania pierwszej pomocy i wzywania 

pogotowia ratunkowego. Omawianie wysłuchanego 

tekstu „Wypadek! Co robić?”. 

listopad V. Chróściak 

praca kompozytora 
Słuchanie wybranych utworów Fryderyka Chopina, 

przybliżenie sylwetki kompozytora. Czytanie tekstu 

informacyjnego. 

listopad V. Chróściak 

praca informatyka  
Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat źródeł 

pozyskiwania informacji o świecie. Poznawanie 

podstawowych zasad właściwego korzystania ze źródeł 

listopad V. Chróściak 



internetowych. 

 praca meteorologa 
Oglądanie filmu prezentującego, jak powstaje śnieg. 

Ćwiczenia w odczytywaniu wskazań termometrów, 

omawianie sytuacji, w których możliwe jest 

wystąpienie różnych opadów.  

 

grudzień 

V. Chróściak 

 praca zegarmistrza 
Słuchanie tekstu „Zegar, którego wskazówką był cień”. 

Zapoznanie z historią powstania i działaniem zegara. 

styczeń V.Chróściak 

język  angielski Praca kucharza w 

restauracji. 

He likes cheese! – utrwalenie słownictwa z zakresu  

rozdz. nr 6 (nazwy produktów spożywczych). 

Ćwiczenia wymowy. 

 W. 

Drosdowska 

Praca sprzedawcy w 

sklepie spożywczym 

He likes cheese! – słuchanie historyjki, utrwalenie 

słownictwa z zakresu rozdz. nr 6 (nazwy produktów 

spożywczych). 

 W. 

Drosdowska 

Praca sprzedawcy w 

sklepie odzieżowym 

What’s he wearing - nazwy ubrań  W. 

Drosdowska 

Praca maszynisty w 

pociągu 

Our world – słuchanie historyjki. Utrwalenie 

słownictwa z zakresu rozdz. nr 7 środki transportu 

 W. 

Drosdowska 



religia Poznajemy  pracę  

dziennikarza 

Przegląd prasy katolickiej - czasopisma dla dzieci październik L. 

Grochowicka 

religia rolnik Jezus naucza w przypowieściach- przypowieść o 

siewcy 

październik L. 

Grochowicka 

religia archeolog Przypowieść o skarbie październik L. 

Grochowicka 

Plan realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego orientacja zawodowa klasa III 

przedmiot treści z zakresu 

orientacji zawodowej 

realizowane w ramach 

nauczanego przedmiotu 

temat dnia termin 

realizacji 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

Praca lekarza, dietetyka Zdrowy kręgosłup. Właściwa postawa i dieta w 

budowie kości. 

wrzesień E. Cieślak 

Praca listonosza Droga listu. listopad E. Cieślak 

Praca ekologa Ochrona przyrody naszym obowiązkiem. grudzień E. Cieślak 



Praca policjanta, 

strażaka 

Rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji w domu, na 

ulicy, w szkole. Utrwalenie telefonów alarmowych. 

wrzesień E. Cieślak 

Praca informatyka Do czego wykorzystujemy Internet? luty E. Cieślak 

Praca rolnika Obraz pola w różnych porach roku. październik E. Cieślak 

Praca lekarza Praca lekarzy. Umiejętność zachowania się w sytuacji 

zagrożenia zdrowia.  

marzec E. Cieślak 

Praca wolontariusza Ochrona humanitarna zwierząt – schroniska dla psów, 

obowiązki właściciela psa.  

październik, 

kwiecień 

E. Cieślak 

Instytucje stojące na 

straży ochrony przyrody. 

Formy ochrony przyrody. Instytucje stojące na straży 

ochrony przyrody.  

maj E. Cieślak 

Praca przewodnika Jura Krakowsko-Częstochowska – kraina zamków 

warownych.  

maj E. Cieślak 

 Praca rolnika Harvest festival- nazwy plonów zbieranych jesienią z 

pól. 

 W. 

Drosdowska 



język angielski Sportowcy Olimpic champions - nazwy czynności i dyscyplin 

sportowych. 

 W. 

Drosdowska 

Sprzedawca, mechanik, 

bibliotekarz. 

There’s a shop - miejsca w mieście.  W. 

Drosdowska 

 

religia 

Praca murarza Dom Pana Jezusa. wrzesień L. 

Grochowicka 

 nauczyciel Jezus naucza. wrzesień L. 

Grochowicka 

 

Plan realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego orientacja zawodowa klasa IV 

klas

a 

przedmiot 

 

treści z zakresu orientacji 

zawodowej 

realizowane w ramach 

nauczanego przedmiotu 

temat lekcji termin 

realizacji 

imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

 

IV historia Praca historyka i 

archeologa 

Jak poznać przeszłość? wrzesień  Zbigniew 

Banaszak 

 j. angielski Praca wynalazcy  My dad is an inventor - seria historyjek.  W. 



Drosdowska 

Praca sprzedawcy My favourite clothes. 

At the shop. 

 W. 

Drosdowska 

IV matematyka Poznajemy zawód 

sprzedawcy, ekonomisty 

Rachunki pamięciowe - dodawanie i odejmowanie. 

Rachunki pamięciowe - mnożenie i dzielenie. 

wrzesień  Anita 

Kaczmarek 

 matematyka 

 

Poznajemy zawód 

bankowca, sprzedawcy 

Jednostki monetarne: złoty i grosz. listopad  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód 

piekarza 

Jednostki masy. listopad  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód stolarza, 

malarza 

Mierzenie odcinków. 

Jednostki długości. 

Co to jest pole figury? 

styczeń  

 

Anita 

Kaczmarek 

  Poznajemy zawód 

projektanta wnętrz i 

ogrodów 

Wielokąty. 

Koło i okrąg. 

marzec  Anita 

Kaczmarek 

IV wychowanie 

fizyczne 

Poznajemy zawód 

ratownika wodnego 

Poznajemy zawód 

ratownika medycznego 

Pływanie kraulem na grzbiecie. 

Doskonalenie pływania na grzbiecie. 

grudzień  

 

grudzień 

Barbara Pol 

 

IV przyroda 

 

Poznajemy zawód 

klimatologa 

Pogoda i jej składniki. październik Aleksandra 

Walkowiak 



Poznajemy zawód lekarza Odkrywamy tajemnice zdrowia. styczeń  Aleksandra 

Walkowiak 

IV Zajęcia z 

wychowawcą 

Poznajemy zawód 

nauczyciela, wychowawcy 

Sto pytań do nauczyciela, wychowawcy. październik  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawody  

medyczne 

W jaki sposób dbam o higienę mojego ciała i umysłu . luty 

 

Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy różne zawody  Zawód może być pasją  marzec  

 

Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód strażaka Spotkanie ze strażakami - poznajemy sygnały 

alarmowe. 

maj  

 

Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód leśnika  Szumi dokoła las…. Spotkanie z leśnikiem, warsztaty w 

terenie. 

czerwiec 

 

Anita 

Kaczmarek 

IV j. polski Poznajemy różne zawody Pasje i zainteresowanie drogą do przyszłego zawodu. październik  Anna 

Grześkowiak 

Zawód psycholog Jak powiedzieć ,,nie” i nie urazić?- październik  Anna 

Grześkowiak 

Zawody związane z pracą 

na poczcie 

Jak zapisać adres i wysłać paczkę? listopad  Anna 

Grześkowiak 

Zawód nauczyciel Szkolne życie Mikołajka. listopad Anna 

Grześkowiak 

Zawód malarz, artysta Dziewczyna w czerwonej sukni – gromadzimy grudzień Anna 



słownictwo do opisu obrazu.  Grześkowiak 

Zawód pisarz I ja mogę zostać autorem baśni. grudzień 

 

Anna 

Grześkowiak 

Zawody artystyczne Malujemy słowami- obrazy poetyckie w wierszu. kwiecień  Anna 

Grześkowiak 

IV wychowanie do 

życia w 

rodzinie 

Poznajemy zawody- 

rehabilitant 

Niepełnosprawni są wśród nas. listopad  Anna 

Grześkowiak 

IV religia Zawód ogrodnik Bóg stwarza świat. wrzesień  Liliana 

Grochowicka 

 

Plan realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego orientacja zawodowa klasa V 

klasa przedmiot 

 

treści z zakresu orientacji 

zawodowej 

realizowane w ramach 

nauczanego przedmiotu 

temat lekcji termin 

realizacji 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

V j. polski Rola pracy w życiu 

człowieka 

 

Poznajemy zawody- aktor 

On nigdy nie będzie bezrobotny- poznajemy mit o 

Syzyfie. 

 

Z wizytą w teatrze. 

wrzesień  

 

październik  

grudzień  

Beata 

Gałuszka- 

Antczak 

 



Poznajemy zawody- 

artysta malarz 

Poznajemy zawody- 

muzyk 

 

Poznajemy zawody-

scenarzysta 

Poznajemy zawody-

reżyser 

Poznajemy zawody-

dziennikarz 

 

Fascynacja barwami- opisujemy obraz V. van Gogha 

„Słoneczniki”. 

Czy miłość do muzyki może doprowadzić do 

nieszczęścia?- H. Sienkiewicz „Janko Muzykant”. 

 

Co to jest scenariusz filmowy? 

 

Jak powstaje film? 

 

Tekst literacki a tekst informacyjny. 

 

luty  

 

kwiecień  

 

 

maj  

 

czerwiec  

 

 j. angielski Poznanie swoich słabych i 

mocnych stron.  

Maths is more difficult than English – przedmioty 

nauczania.  

grudzień  Zbigniew 

Banaszak 

 historia Uczeń rozumie pojęcia: 

rolnictwo, rzemiosło 

Uczeń potrafi przedstawić 

dokonania Greków w 

dziedzinie architektury i 

teatru (dramatopisarz, 

aktor) 

Od myśliwych do rolników. 

Co zawdzięczamy starożytnym Grekom? 

Osiągnięcia starożytnych Rzymian. 

Średniowieczni mieszczanie i chłopi. 

Duchowieństwo i kultura średniowiecza. 

 

wrzesień  

październik  

listopad  

luty  

luty  

 

Zbigniew 

Banaszak 



i wyjaśnia, czym 

zajmowali się pierwsi 

filozofowie (uczony, 

filozof) 

Uczeń rozumie pojęcia: 

akwedukt, amfiteatr, 

igrzyska, gladiator, 

amfiteatr Flawiuszów 

(rzemieślnik) i przedstawia 

dokonania wybitnych 

przedstawicieli literatury 

rzymskiej (pisarz, poeta) 

Uczeń zna główne zajęcia 

mieszkańców 

średniowiecznych miast i 

rodzaje prac 

wykonywanych przez 

średniowiecznych 

chłopów, wyjaśnia 

znaczenie cechów w życiu 

gospodarczym miasta 



Uczeń zna nazwy 

największych zakonów w 

średniowiecznej Europie 

(duchowieństwo, 

zakonnik) 

 matematyka Poznajemy zawód 

ekonomisty, sprzedawcy 

Rachunki pamięciowe. 

Sprytne rachunki. 

wrzesień  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód 

bankowca 

Cztery działania pisemne na liczbach. 

 

Procenty a ułamki. 

październik  

marzec 

 

Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód 

architekta 

Wielokąty. 

Rodzaje czworokątów. 

grudzień  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód 

piekarza, stolarza 

Różne sposoby zapisywania długości i masy. 

 

luty  

 

Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód 

murarza, architekta, 

malarza 

Zależności pomiędzy jednostkami pola. 

 

Pole powierzchni graniastosłupa . 

kwiecień  

maj  

Anita 

Kaczmarek 

 geografia Poznajemy zawód 

kartografa 

Na czym polega praca 

architekta krajobrazu? 

Mapa – obrazem Ziemi. Znaki na mapie. 

Mój pomysł na zagospodarowanie terenu wokół 

szkoły. 

Krajobraz miejsko – przemysłowy Wyżyny Śląskiej. 

wrzesień  

 

listopad  

 

Marzena Pera 



Poznajemy zawód górnika 

Poznajemy zawód 

podróżnika 

Poznajemy zawód drwala 

Przez lądy i oceany. 

Krajobraz tajgi i tundry. 

styczeń  

 

marzec  

maj  

 muzyka lutnik Na wielu strunach – instrumenty strunowe. Podział 

instrumentów strunowych oraz muzyka kameralna 

styczeń  Łukasz 

Adamski 

 informatyka Zawody i ich 

charakterystyka 

 

Poznajemy zawody 

Tworzymy dokument tekstowy - numerowanie i 

punktowanie. 

Moi bliscy w pracy- praca graficzna. 

kwiecień  

 

maj  

Eugeniusz 

Zieliński 

 w-f Ratownik medyczny- 

zapoznanie z zawodem 

Zdrowie i jego pozytywne mierniki. grudzień  Barbara Pol  

 zajęcia z 

wychowawcą 

Zawód nauczyciela - 

charakterystyka 

Poznajemy zawody 

 

Poznajemy zawody 

Sto pytań do ...... nauczyciela. 

 

Zawody naszych rodziców. 

 

Zawód moich marzeń... 

październik  

listopad  

luty  

Beata 

Gałuszka- 

Antczak  

 Wychowanie 

do życia w 

rodzinie 

Zawód psycholog Jaki jestem?-psychozabawa. styczeń  Anna 

Grześkowiak 



 biologia 1.Wybieramy zawody -  z 

dziedziny biologii 

- zoolog, botanik,  

2.Wybieramy zawody – 

lekarz, mikrobiolog 

3.Wybieramy zawody - 

leśnik 

4.Wybieramy zawody – 

rolnik 

5.Wybieramy zawody - 

rolnik 

1.Biologia jako nauka. 

2.Wirusy i bakterie. 

3.Nagonasienne. 

4.Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych. 

5.Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych. 

wrzesień  

grudzień  

maj  

czerwiec  

 

czerwiec  

Aleksandra 

Walkowiak 

V religia Zawód -murarz Zyski i straty budowniczych- wieża Babel. listopad  Liliana 

Grochowicka 

Plan realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego klasa VII  

klas

a 

przedmiot 

 

treści z zakresu doradztwa zawodowego 

realizowane w ramach nauczanego 

przedmiotu 

temat lekcji termin 

realizacji 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

VII język polski 

 

 

Poznajemy zawody-  stroiciel Czy przedmioty zapewniają 

człowiekowi szczęście? Refleksje po 

lekturze fragmentu powieści 

Stroiciel. 

październik Beata 

Gałuszka- 

Antczak 



Kto pracuje w teatrze? Dramat -jako rodzaj literacki. listopad Beata 

Gałuszka- 

Antczak 

Etos zawodu - dziennikarz 

 

Przemówić do serc - Jan Paweł II 

"Przemówienie do młodzieży". 

grudzień  

 

Beata 

Gałuszka- 

Antczak 

Przedstawianie się w różnych sytuacjach 

komunikacyjnych, przestrzeganie etykiety 

językowej - kultura języka 

Skawiński pisze podanie o pracę.- 

ćwiczenia redakcyjne. 

 

styczeń Beata 

Gałuszka- 

Antczak 

Poznajemy zawód: nauczyciel Niecodzienna lekcja języka 

angielskiego z profesorem 

Keatingiem. 

kwiecień Beata 

Gałuszka- 

Antczak 

Poznajemy zawód: kupiec Świat przedstawiony w lekturze 

„Opowieść wigilijna”. 

maj Beata 

Gałuszka- 

Antczak 

VII 

  

język angielski 

 

Zawody związane z produkcją filmów: 

reżyser, scenarzysta, scenograf ... 

Słownictwo związane z filmem.  

Jak powstaje film- opisywanie 

procesu.  

wrzesień 2 Zbigniew 

Banaszak  

Zawód sprzedawcy, kasjera  Słownictwo dotyczące zakupów - 

ćwiczenia.  

grudzień  Zbigniew 

Banaszak  

Definiowanie zawodów artystycznych. Niezwykli artyści i ich dzieła. luty  Zbigniew 



Twórcy kultury Wielkie rzeźby i budowle.  Banaszak 

Zawodowi sportowcy, rola współpracy 

zespołowej 

Sprawność fizyczna i współpraca 

zespołowa.  

marzec  Zbigniew 

Banaszak 

VII  

 

historia 

 

Proces narodzin przemysłu, różnice między 

pracą rzemieślnika a robotnika 

Rewolucja przemysłowa XIX wieku. wrzesień  Zbigniew 

Banaszak 

Praca bankiera i finansisty Odbudowa gospodarcza Polski. kwiecień  Zbigniew 

Banaszak 

VII matematyka 

 

Poznajemy zawód ekonomisty, finansisty Zaokrąglanie liczb. Szacowanie 

wartości. 

Podwyżki i obniżki. 

wrzesień  

 

Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód analityka finansowego, 

bankowca 

Diagramy procentowe. grudzień  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód architekta, malarza, 

geodety 

Pola wielokątów. 

 

luty  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód nawigatora, pilota 

 

Układ współrzędnych. 

 

marzec  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód konstruktora, murarza Przykłady graniastosłupów. kwiecień  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód analityka, ankietera Zbieranie i opracowywanie danych 

statystycznych. 

czerwiec  Anita 

Kaczmarek 

VII geografia Poznajemy zawód geologa Przeszłość geologiczna Polski. wrzesień Marzena Pera 



 

Czym zajmuje się socjolog? 

 

Struktura narodowościowa, etniczna 

i wyznaniowa w Polsce. 

grudzień 

 

Marzena Pera 

Poznajemy zawód elektryka 

 

Energetyka w Polsce. 

 

styczeń 

 

Marzena Pera 

Zapoznanie z zawodem strażaka 

 

Ochrona przeciwpowodziowa a 

występowanie i skutki powodzi. 

marzec 

 

Marzena Pera 

Zapoznanie z rynkiem pracy w powiecie 

pleszewskim 

Poznaję region, w którym mieszkam. maj 

 

Marzena Pera 

VII chemia Poznajemy zawód laboranta, ratownika 

medycznego. 

 

Organizacja pracy na lekcjach 

chemii w klasie VII. Zasady BHP na 

lekcjach. Szkło i sprzęt 

laboratoryjny. 

wrzesień 

 

Marzena Pera 

Poznajemy zawód ekologa, pracownika 

sanepidu 

Zanieczyszczenia powietrza. 

 

listopad  Marzena Pera 

Poznajemy zawód naukowca, badacza 

 

Układ okresowy pierwiastków 

chemicznych. 

grudzień 

 

Marzena Pera 

Poznajemy zawód farmaceuty, aptekarza  Prawo zachowania masy. marzec 

 

Marzena Pera 

Poznajemy zawód malarza, hydraulika, 

producenta artykułów spożywczych 

Rodzaje roztworów. 

 

kwiecień 

 

Marzena Pera 



VII plastyka Fotografia jako dziedzina sztuk wizualnych Poznajemy zawód fotografa.  Dominika 

Banaszyńska 

Film jako dziedzina sztuki  Poznajemy zawody związane z 

filmem. 

 Dominika 

Banaszyńska 

Technologie cyfrowe jako część nowego 

języka sztuki 

Nowe media w sztuce.  Dominika 

Banaszyńska 

VII informatyka Poznajemy swoje predyspozycje, oceniamy, 

w jakich dziedzinach życia możemy 

wykorzystać umiejętności komputerowe 

Zasady tworzenia stron 

internetowych.  

październik 

  

Anna 

Tyrakowska 

VII w-f Zapoznanie z zawodem ratownika wodnego 

 

Doskonalenie umiejętności 

pływania. 

 Barbara Pol 

Jak zostać ratownikiem medycznym Gry w wodzie.  Barbara Pol 

VII muzyka choreograf  Balet i taniec klasyczny.   Łukasz 

Adamski 

VII biologia 1/2 Poznajemy zawody – dietetyk, analityk 

medyczny 

Witaminy, sole mineralne i woda 

Higiena i choroby układu 

pokarmowego. 

październik  Aleksandra 

Walkowiak 

Poznajemy zawody - lekarz, analityk 

medyczny, pielęgniarka 

Higiena i choroby układu 

krwionośnego. 

listopad  Aleksandra 

Walkowiak 

Poznajemy zawody - psycholog Higiena i choroby układu 

nerwowego. 

marzec  Aleksandra 

Walkowiak 



Poznajemy zawody -  terapeuta Higiena i choroby układu 

nerwowego. 

marzec  Aleksandra 

Walkowiak 

VII religia rozpoznanie powołania, co nadaje sens 

własnemu życiu, droga do szczęścia 

W poszukiwaniu sensu życia. 

 

wrzesień  Liliana 

Grochowicka 

VII fizyka 

 

Poznajemy zawód geodety, architekta, 

krawca 

Pomiary w fizyce. Niepewność 

pomiarowa. 

wrzesień  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód laboranta 

 

Właściwości ciał stałych, cieczy, 

gazów. 

listopad  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód synoptyka, meteorologa, 

hydrologa 

Ciśnienie hydrostatyczne i 

atmosferyczne. 

styczeń  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód konstruktora pojazdów, 

kierowcy, maszynisty 

Ruch i jego względność. 

 

marzec  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód pilota Swobodne spadanie ciał. kwiecień  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód hydraulika, energetyka Sposoby przepływu ciepła. maj  Anita 

Kaczmarek 

VII zajęcia z 

wychowawcą 

Poznajemy różne zawody Zawody naszych rodziców. listopad B. Pol 

Kariera zawodowa-co dla mnie znaczy? Poznaję siebie, planuję zawód.  styczeń B. Pol 

VII język niemiecki Określanie zawodów - uzyskiwanie i 

przekazywanie informacji, opisywanie ludzi  

Familie heute- życie prywatne, praca  

(dział III) . 

 D. Olejniczak 

VII wychowanie do Poznajemy zawody- dietetyk Wiem, co kupuję, wiem, co jem. grudzień A.Grześkowiak 



życia w rodzinie    

Moje mocne i słabe strony Moja przyszłość, moja praca. styczeń 

 

A.Grześkowiak 

 

Plan realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego klasa VIII 

klasa przedmiot 

 

treści z zakresu doradztwa zawodowego 

realizowane w ramach nauczanego przedmiotu 

temat lekcji termin 

realizacji 

imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

VIII język polski Poznajemy dawne zawody- kopista Z. Herbert-Księga- analiza i 

interpretacja utworu. 

październik A.Grześkowiak 

Poznajemy zawód - pilot 

 

A.de Saint Exupery Mały 

Książę. 

październik A.Grześkowiak 

Poznajemy zawód - malarz 

 

Spotkania ze sztuką - Bitwa 

pod Grunwaldem Jana 

Matejki. 

listopad A.Grześkowiak 

Poznajemy zawód - dziennikarz 

 

Dodatek nadzwyczajny! 

Gatunki dziennikarskie. 

grudzień A.Grześkowiak 

Poznajemy zawód - nauczyciel Stefan Żeromski Syzyfowe 

prace. 

luty A.Grześkowiak 



VIII 

 

język angielski 

 

Uczeń dostrzega rolę, jaką odgrywają zawody 

związane ze sferą usług 

Korzystanie z usług - prace ze 

słownictwem. 

wrzesień   Zbigniew 

Banaszak 

Uczeń rozumie potrzebę przemyślanego wyboru 

zawodu, potrafi scharakteryzować warunki pracy 

związane z wybranymi zawodami 

Wprowadzenie słownictwa – 

zawody. 

luty  Zbigniew 

Banaszak  

Uczeń rozumie rolę rozmowy o pracę Praca z tekstem pisanym - 

relacje z rozmowy 

kwalifikacyjnej.  

luty  Zbigniew 

Banaszak 

Uczeń zna kolejne etapy związane z 

poszukiwaniem pracy 

Jak znaleźć pracę? - kartka z 

blogu. 

marzec  Zbigniew 

Banaszak 

VIII historia  Uczeń rozumie potrzebę swobody działalności 

gospodarczej  

Opór społeczny wobec 

komunizmu.  

marzec  Zbigniew 

Banaszak  

VIII matematyka 

 

Poznaje zawód ekonomisty, księgowego, 

sprzedawcy 

Działania na liczbach. październik  Anita 

Kaczmarek 

Poznaje zawód analityka finansowego, bankowca, 

księgowego 

Lokaty bankowe, VAT i inne 

podatki. 

grudzień  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód meteorolog, statystyk, makler Odczytywanie wykresów, 

diagramów. 

styczeń  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód pilot, nawigator, geolog Odcinki w układzie luty  Anita 



współrzędnych. Kaczmarek 

Poznajemy zawód konstruktor, projektant wnętrz, 

architekt 

Zastosowanie twierdzenia 

Pitagorasa 

Pole powierzchni 

graniastosłupa i ostrosłupa. 

luty  

 

marzec  

Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód architekt krajobrazu Pole koła. maj  Anita 

Kaczmarek 

VIII geografia Poznajemy zawód rolnik, ogrodnik, sadownik Rolnictwo Azji. październik  Marzena Pera 

Poznajemy zawód ekolog, geodeta, odkrywca, 

badacz 

Środowisko przyrodnicze 

Afryki. 

listopad 

 
Marzena Pera 

Poznajemy zawód lekarz, pielęgniarka Etiopia - problemy głodu i 

niedożywienia. 

styczeń 

 
Marzena Pera 

Poznajemy zawód meteorolog, klimatolog 

 

Tornada i cyklony tropikalne 

Ameryce Północnej. 

marzec 

 
Marzena Pera 

Poznajemy zawody naukowo - badawcze, 

telekomunikacyjne, finansowe 

Stany Zjednoczone - potęga 

gospodarcza świata. 

maj  
Marzena Pera 

VIII chemia Poznajemy zawód elektrochemik, elektryk, ekolog 

 

Kwas siarkowy (VI) i kwas 

siarkowy (IV) – kwasy 

tlenowe siarki. 

wrzesień 

 

Marzena Pera 

Poznajemy zawód farmaceuta, aptekarz, lekarz Reakcja zobojętniania. listopad Marzena Pera 



 

 

Poznajemy zawód górnik, mechanik 

Porównanie właściwości 

alkanów i ich zastosowań. 

styczeń 

 

Marzena Pera 

Poznajemy zawód cukiernik, piekarz 

 

Glicerol – alkohol 

polihydroksylowy. 

marzec 

 

Marzena Pera 

Poznajemy zawód dietetyka Aminokwasy. 

Tłuszcze. 

maj 

 

Marzena Pera 

VIII wychowanie do 

życia w rodzinie 

Moje mocne i słabe strony-kim chciałbym zostać? 

 

Co dalej ósma klaso? 

 

 Anna 

Grześkowiak 

Jak radzić sobie ze stresem? Jak przygotować się do 

rozmowy o pracę? 

 Anna 

Grześkowiak 

 w-f Jak zostać trenerem personalnym Ćwiczenia mięśni nóg, 

tułowia, ramion. 

 Barbara Pol 

VIII zajęcia z 

wychowawcą 

Informatyk 

 

Jak bezpiecznie korzystać z 

zasobów dostępnych w 

Internecie? 

 A.Grześkowia

k/ Z. Banaszak 

Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w 

planowaniu rozwoju osobistego. 

Co dalej ósma klaso? październik Grześkowiak/ 

Z. Banaszak 

Rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń w 

zakresie wykonywania zadań zawodowych i 

uwzględnienie ich w planowaniu ścieżki 

Moje możliwości i 

ograniczenia. 

listopad Grześkowiak/ 

Z. Banaszak 



edukacyjno-zawodowej 

  Poznajemy różne zawody Zawody naszych rodziców. grudzień Grześkowiak/ 

Z. Banaszak 

  Poznajemy różne zawody Co słychać na rynku pracy? 

Zawody przyszłości 

luty Grześkowiak/   

Z, Banaszak 

  Przygotowanie się do zaprezentowania siebie i 

swoich kompetencji podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej 

Rozmowa kwalifikacyjna- 

ważna rzecz. 

marzec Grześkowiak/ 

Z. Banaszak 

VIII biologia Genetyk, archeolog Czym jest genetyka? wrzesień 

styczeń  

Aleksandra 

Walkowiak 

  Ekolog  Organizm a środowisko. marzec  Aleksandra 

Walkowiak 

VIII religia Praca moim powołaniem 

 

Jaki wybrać zawód, co lubię 

robić. 

marzec  Liliana 

Grochowicka 

  Co to jest etyka pracy? Pracodawca- pracownik.   

VIII fizyka 

 

Poznajemy zawód elektryka, mechanika Przewodniki i izolatory. 

 

październik  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód elektryka, energetyka 

 

Użytkowanie energii 

elektrycznej. 

Obwody prądu elektrycznego. 

listopad  Anita 

Kaczmarek 



Poznajemy zawód mechanika, konstruktora  

 

Elektromagnes - budowa, 

zastosowanie. 

styczeń  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód radiologa  

 

Fale elektromagnetyczne. 

 

styczeń  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód operatora dźwięku, muzyka Fale dźwiękowe. marzec  Anita 

Kaczmarek 

Poznajemy zawód optyka, fotografa Soczewki. maj  Anita 

Kaczmarek 

VIII język niemiecki Uczeń nazywa dyscypliny i sprzęt sportowy, 

opowiada o swoich umiejętnościach sportowych  

Wollen heisst konnen! 

 

 D .Olejniczak 

Uczeń nazywa dolegliwości i potrafi doradzić, do 

jakiego lekarza należy się udać 

Ich bin krank.  D. Olejniczak 

VIII wiedza o 

społeczeństwie 

Uczeń planuje dalszą edukację, uwzględniając własne 

zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady 

innych osób i sytuację na rynku pracy. 

Edukacja i praca. 

 

 

wrzesień   Iwona 

Korniluk 

Uczeń uczestniczy w projekcie zespołowym na temat 

oczekiwanych kompetencji wybranych kategorii 

społeczno-zawodowych i ich miejsca na rynku pracy; 

planuje dalszą edukację, uwzględniając własne 

zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady 

innych osób i sytuację na rynku pracy 

Ekonomia na co dzień. 

 

październik/

listopad  

Iwona 

Korniluk 



Uczeń  przedstawia cechy współczesnego rynku pracy, 

kompetencje właściwe dla wybranych kategorii 

społeczno-zawodowych 

Służby ochrony prawa. listopad  Iwona 

Korniluk 

Przedstawienie zadań i form pracy policji w Polsce, 

straży miejskiej 

Służby ochrony prawa. listopad  Iwona 

Korniluk 

VIII informatyka Poznajemy swoje predyspozycje, oceniamy, w 

jakich dziedzinach życia możemy wykorzystać 

umiejętności komputerowe 

Tworzenie prezentacji na 

temat wybranego zawodu. 

 

listopad Anna 

Tyrakowska 

Poznajemy swoje predyspozycje, oceniamy, w 

jakich dziedzinach życia możemy wykorzystać 

umiejętności komputerowe 

Tworzenie strony 

internetowej.  

październik  Anna 

Tyrakowska 

 


